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• มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
• ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวม ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้
• เนื่องจากกองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 มีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด ผูล้ งทุนควรตระหนักว่าการกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด มิได้เป็ นการรับประกันหรือทาให้คาดหวังว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามอัตรานัน้
• กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
การผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผลู้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้ จานวนได้
• ในกรณีท่กี องทุนไม่สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ผูล้ งทุน อาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผู้
ติดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวม
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่าวได้
• ในกรณีท่มี เี หตุการณ์ไม่ปกติผลู้ งทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุน ของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขนึ ้ อยูก่ บั สถานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของบริษัทจัดการ
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่บี ริษัทจัดการ หรือ www.innotechasset.co.th
• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กบั 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูม้ ีถ่นิ ฐานอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบคุ คลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนเป็ นต้นซึง่ จัดตัง้ ขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผูล้ งทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้ นีร้ วมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตวั แทนหรือผูจ้ ดั การที่ตงั้ อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่ าว 5)
กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4
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ข้อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการ
ชื่อโครงการ
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อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม

12 มีนาคม 2564

วันทีไ่ ด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม

22 มีนาคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสมแบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน
U

นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่ว ย
ลงทุน ของกองทุน ตลอดจนหลัก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึน้ อยู่กับดุล ยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนให้ผลตอบแทนเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
ดัชนีชวี้ ัดของกองทุนนี้
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานของกองทุน คือ เกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้วดั เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุน คือดัชนีผล
ตอบเเทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานดังกล่าวในกรณี ดังต่อไปนี ้
1. การยกเลิกการคานวณและเผยแพร่ดชั นีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานเดิม
2. ประกาศที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกาหนดเป็ นอย่างอื่น
3. กรณีอื่นใดที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอานาจอนุญาตหรือเห็นชอบให้ดาเนินการได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีว้ ัดคาอธิบาย
เกี่ยวกับดัชนีชีว้ ัดและเหตุผลในการเปลี่ยนดัชนีชีว้ ัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผูล้ งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี ว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ชีว้ ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณี ท่ีผู้ออกดัชนีชีว้ ัดไม่ได้จัดทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล /อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนทีม่ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
• กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
กองทุนนีม้ ีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
• 1,000 ล้านบาท โดยสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มทุนได้ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนนีเ้ หมาะสมทีจ่ ะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ ป็ นระยะเวลาเท่าใด
• เหมาะสาหรับเงินลงทุน ของผูล้ งทุนซึ่งสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้
หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน และทาให้เกิดผลขาดทุนได้
• เหมาะสาหรับเงินลงทุน ของผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนระยะสัน้ จากการจับจังหวะตลาด (market timing) และเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
เป้าหมาย (มูลค่าหน่วยลงทุนที่ 10.5565 บาท) ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
• ควรลงทุนในกองทุนนีเ้ ป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 เดือน เนื่องจากผูล้ งทุนในกองทุนนี ้ จะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5
เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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ปั จจัยใดทีม่ ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจทาให้เกิดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุนได้
• ปั จจัยทางการเมือง เช่น ความมั่นคงทางการเงิน นโยบายของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ฯลฯ
• ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะตลาดทุน เช่น นโยบายของภาครัฐต่อตลาดทุน พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนประเภทต่า ง ๆ
• ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน เช่น ภาวะดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย การแข่งขัน ฯลฯ
• ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะของหลักทรัพย์ท่กี องทุนลงทุน เช่น การแข่งขัน ผูบ้ ริหาร ฯลฯ
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมทีม่ ีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีม่ ุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร?
• ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
• กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมแบบไม่กาหนดอายุโครงการ โดยวันที่สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม

ข้อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร?
• การขายหน่วยลงทุน
1) กรณี ทารายการด้วยเอกสาร ผู้จองซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ ต่ ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้ หน่วยละ
10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนของ บลจ.อินโนเทค จากัด เป็ น ครัง้ แรก) และ/หรือคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละ
ช่องทางในการซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น สาเนาบัตรประชาชน
(สาหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอานาจพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนาม (สาหรับนิติบุคคล)
เป็ นต้น พร้อมทัง้ เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนเข้าบัญชีบริษทั จัดการ โดยการเปิ ดบัญชีท่บี ริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
2) กรณีทารายการด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องจองซือ้ หน่วยลงทุนไม่ ต่ากว่า 100 บาท ในราคาจองซือ้
หน่วยละ 10 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยส่งคาสั่งผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจัดการได้แจ้งให้ทราบผ่าน
เว็บไซต์บริษัทจัดการ โดยผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่บริษัท
จัดการกาหนด พร้อมทั้งชาระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนไปที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ามี) ตามวัน
และเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
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• การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1) กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้
บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้ แล้วแต่กรณี
กรณีท่ี 1 เมื่อเข้าเงื่อนไขมูลค่าหน่วยลงทุนมีมลู ค่าตามที่กาหนด (ขึน้ กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ) ดังต่อไปนี ้
1. กรณีหากมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วย เป็ นเวลา 3 วันทาการติดต่อกัน และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติ
ได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย ทั้งนี ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาขายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงิ นสด
และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือทัง้ หมดได้ หรือ
2. กรณี ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย
ทัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติใน
อัตราไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย โดยจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
การกาหนดเป้าหมายมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วยเป็ นเพียงเงื่อนไขในการเลิกกองทุน หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติเมื่อเป็ นไปตามเป้าหมายนัน้ ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน และผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนกองทุนนีใ้ นช่วงระยะเวลา 5 เดือน
แรกนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
กรณีท่ี 2 หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด
และหาก ณ วันทาการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นเงินสด และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เทียบเท่าเงินสดบางส่วนหรือ
ทัง้ หมด และสามารถรับซือ้ คืนอัตโนมัติได้ไม่ต่ากว่า 10.5565 บาทต่อหน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะทาการเลิกกองทุนโดยจะรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
2) กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด หากกองทุนนีไ้ ม่สามารถเลิก
กองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ทาการถัดจาก 5 เดือนนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน บริษัทจัดการจะเริ่ม
เปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทุกวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการจนถึงเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถทาการขายคืน โดยไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ต่าในการขายคืน และมูลค่าขัน้ ต่าคงเหลือในบัญชี ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะชาระเงินคืนให้ผู้
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือออกเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผูล้ งทุนตามที่ผู้
ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ผูล้ งทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ท่ี www.innotechasset.com
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• ช่วงเวลาทารายการ
1) ผูส้ นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 15.30 น.
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อได้ท่บี ริษัทจัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 14.00 น.
• ช่องทางการชาระเงิน
ผูส้ ่งั ซือ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน โดยการโอนเข้าบัญชี “บลจ.อินโนเทค เพื่อบัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ด” บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งบริษัท
จัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี ้
ธนาคาร
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงไทย
กรุงศรีอยุธยา

สาขา
สานักสีลม
ถ.สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
สานักงานใหญ่
สุรวงศ์
ซิลลิคเฮ้าส์

เลขทีบ่ ัญชี
001-1-32056-2
168-3-00235-4
101-3-39818-3
023-6-06624-2
503-0-00078-2

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อธนาคารและประเภทบัญชีดงั กล่าวในภายหลัง โดยถือว่าได้ รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
อย่ า งไรก็ ต าม บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะเปลี่ ย นแปลง ปรับ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติม วิธี การจองซือ้ หน่ วยลงทุน ได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กรณีใดทีบ่ ริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?
• บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วย
ลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Person) หรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคล
ซึ่ง โดยปกติ มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ใ นสหรัฐ อเมริก า (US Person) รวมถึ ง กองทรัพ ย์สิน ของบุค คลดัง กล่ า ว และบริษั ท หรื อ ห้า งหุ้น ส่ ว น ซึ่ง จัด ให้มี ขึ น้
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฎิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
ดังนัน้ ผูล้ งทุน หรือผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้ หรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วย
ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ (US Person) และมิได้เปิ ดบัญชีซอื ้ ขายหน่วยลงทุนเพื่อ หรือในนามของ (US Person)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่ นใดที่อาจจะกาหนดขึน้ ในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
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กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่
รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?
• บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ว ยลงทุนที่ได้มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเป็ นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ
2. มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในการรายงานการแก้ไขย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขนึ ้
ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
3. มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั คารับรองของ
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้แล้ว
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รบั
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขาย หรือคาสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ปี รากฏเหตุ ดังต่อไปนี ้
1. ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
2. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่ามีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนที่
ได้รบั ไว้แล้ว หรือ จะหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทาการเว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแกผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทา ดังต่อไปนี ้
3.1 การกระทาที่เป็ นความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ น
กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
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3.2 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.3 การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึด หรือการอายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
4. อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการจัด การของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทา
ได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
5. อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1.3 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการกองทุนรวม
การหยุดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูล้ งทุน หรือในกรณีท่มี ีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่ง ขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสั่งซือ้ คาสั่งขาย หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการ ไม่อนุญาตให้สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนเข้า และสับเปลี่ยนออก
กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธกี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยั กรรมให้กบั ทายาท หรือผูร้ บั ผลประโยชน์ตามพินยั กรรม
ทั้ง นี ้ บริษั ท จัด การหรื อ นายทะเบี ยนขอสงวนสิ ท ธิ ให้อยู่ในดุลยพินิ จของบริษัทจัดการที่จ ะพิ จารณาการโอนหน่ วยลงทุนในลักษณะอื่น
นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่สานักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ผี รู้ บั โอนยังไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุนรวม
กับบริษัทจัดการมาก่อน ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคาขอ
โอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน
(ข) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา ที่นายทะเบียนกาหนด ในวันที่ย่ืนคาขอโอน
หน่วยลงทุน หรือขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
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(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และ
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนหน่วยลงทุนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับตัง้ แต่วนั
ถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
เท่านัน้
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมตั ิให้โอนได้
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือชื่อเสีย งหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน หรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้ส่ ังซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลา ดทุนหรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุดของกองทุนได้ดว้ ยวิธี ดังนี ้
• Website ของบริษัทจัดการที่ www.innotechasset.com
• ติดต่อสอบถามได้ท่ี บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด โทร 02-624-6333
• สอบถามได้ท่ผี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1TU

U1T

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
• บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุ นเพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการซือ้ หน่วยลงทุน บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทาการซือ้ หน่วย
ลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร?
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน:
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกาหนดอายุโครงการตามเงื่อนไข โดยบริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ทั้งนี ้ หากครบกาหนดระยะเวลา 5 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมไม่เกิดเหตุการณ์ให้เลิก
กองทุนตามเงื่อนไข ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ โดยผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือ รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตัง้ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามหนังสือชีช้ วนส่วนโครงการ ข้อ 7 "การรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน" ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลลงในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ:
• กรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการ
หรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
• ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสานักงานของบริษัทจัดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.innotechasset.com
กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?
• บริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2624-6333
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000
• กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุ ลาการ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด
• ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-296-3528 02-296-5809

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 www.innotechasset.com
1TU

U1T

U
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ลักษณะกิจการ
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซึ่งได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จากัด เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริส จากัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
ผู้ถือหุ้น
U

ถือหุน้ โดย บริษัท ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) 99.99%
ทุนจดทะเบียน
จานวน
แบ่งออกเป็ น
เรียกชาระแล้ว
U

67,620,000 บาท
13,524,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
67,620,000 บาท เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท
1. คุณระเฑียร
ศรีมงคล
2. คุณวันจักร์
บุรณศิริ
3. คุณพิชยั
หยิ่มใจพูนทรัพย์
4. คุณสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
U

ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท
1. คุณสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณสุรเชษฐ์
ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. คุณอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน
4. คุณชนิตา
ดิษยธาวิน
ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
5. คุณพิชยั
ชัยณรงค์โลกา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่จดั การกองรีท
- จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 3 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 57.84 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
U

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
1. คุณอนพัทย์
วนัสชัยพฤกษ์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณภัทรวรรณ ตริตานิภากุล
ตาแหน่ง กรรมการ
3. คุณวิศรุต
เสกสรรพานิช
ตาแหน่ง กรรมการ
U
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
U

U

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
นางสาวภัทรวรรณ ตริตานิภากุล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวิศรุต เสกสรรพานิช

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค
จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ แอทเซท พลัส
จากัด
- เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสีย่ ง บริษัทหลักทรัพย์ แอท
เซท พลัส จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค
จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อิน
โนเทค จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
-Management Trainee ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)

รายชื่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์
(Trustee)
• รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5939
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1618
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8656
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000 โทรสาร 0-2627-3462
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2217-8852 โทรสาร 0-2217-8800
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2064
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
โทรศัพท์ 0-2026-5100 โทรสาร
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1112
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9248
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7211
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-

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชียเวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช่นั พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเรนเนสซานซ์ จากัด

โทรศัพท์ 0-2697-3800
โทรศัพท์ 0-2684-8888
โทรศัพท์ 0-2618-1000
โทรศัพท์ 0-2205-7000
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรศัพท์ 0-2658-6300
โทรศัพท์ 02-207-2100
โทรศัพท์ 02-648-1111
โทรศัพท์ 02-088-9797
โทรศัพท์ 02-861-5508
โทรศัพท์ 02-660-6677
โทรศัพท์ 02-648-3600
โทรศัพท์ 02-026-5100
โทรศัพท์ 02-949-1999
โทรศัพท์ 02-550-6220

โทรสาร 0-2697-3880
โทรสาร 0-2256-0284
โทรสาร 0-2618-1030
โทรสาร 0-2263-2124
โทรสาร 0-2285-0979
โทรสาร 0-2658-6301
โทรสาร 02-207-2101
โทรสาร
โโทรสาร โทรสาร
โทรสาร 02-660-6678
โทรสาร 02-648-3920
โทรสาร
โทรสาร
โทรสาร 0-2648-3920

ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งบริษัทจะประกาศให้ทราบ
ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
• นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-3528 0-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
• ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-35280-2296-5809
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2296-4763-90
ทัง้ นี ้ นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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• ผู้สอบบัญชี
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345
นายประสิทธิ์พร เกษามา
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587 โทรสาร 0-2294-2345
นายสาธิต เกียรติกงั วาฬไกล
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2294-8504 และ 0-2294-8587โทรสาร 0-2294-2345
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบ

ช่องทางทีผ่ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนีไ้ ด้ทชี่ ่องทางใดบ้าง
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ ชัน้ 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333 เว็บไซต์ www.innotechasset.com
U1T

• ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 (I-TEP 4)
(IAMGTSSF)

15

ปั จจัยเสี่ยงของกองทุนรวม
• ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงาน หรือฐานะการเงินของผู้
ออกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการทากาไรของผูอ้ อกตราสาร ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงาน หรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผูอ้ อก
ตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสาคัญ
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ ได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่ได้สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จะส่งผลให้
ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีผูอ้ อกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินดี และ/หรือ
บริษัทที่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้
ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารเป็ นประจาสม่าเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีห้ รือตราสารทุนอาจมีความผันผวนได้
ตลอดเวลา โดยอาจขึน้ อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อก
ตราสาร ปริมาณการซือ้ ขายหุน้ หรือตราสารหนี ้ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้เพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปั จจัยพืน้ ฐาน
ศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตราสารดังกล่าว รวมทัง้ จะกาหนดสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน และมีดลุ ย
ภาพกับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซือ้ หรือขายตราสาร
ที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซือ้ หรือขายตราสารมีจากัด ทัง้ นี ้ สภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขึน้ อยู่กบั อุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะนโยบาย
การลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทัง้ นี ้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสารจะขึน้ อยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
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ตารางสรุ ปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)
U

-

ลงทุนไม่เกินร้อยละ
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้

20

-

การลงทุนในตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน หรือ ศุกกู ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย ที่ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

10

-

รวมกันไม่เกินร้อยละ

10

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25

การลงทุนในทรัพย์สินของผูอ้ อก/คู่สญ
ั ญาในประเทศ ที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)
-

การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุม่ กิจการหนึ่ง

อัตราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (Product Limit)
-

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลก รวมกันไม่เกินร้อยละ
เงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย

45

-

การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไข รวมกันไม่เกินร้อยละ
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้/ตรา
สารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึง ตราสาร
ที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และ
การอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนีท้ ่อี อกใหม่)/เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มรี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน / Total SIP

25

-

ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse
Repo)

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25
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-

อัตราส่วนการลงทุน
ลงทุนไม่เกินร้อยละ
ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Lending)

-

Total SIP

25

รวมกันไม่เกินร้อยละ

15

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (Concentration Limit)
-

หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึง่

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย หรือตราสาร
หนีภ้ าครัฐต่างประเทศ)

ลงทุนไม่เกินร้อยละ

25

ลงทุนไม่เกิน

(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
(financial liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสาร
มีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ ินทาง
การเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ น
การทั่วไป และในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด10 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ใน
กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(2)ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี ้
โดย
เป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
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อัตราส่วนการลงทุน
รายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตราสารได้มีการยื่น
แบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม (2) ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที
ออกโดยบุคคล ดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ลงทุนไม่เกิน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมด
ของ MF หรือกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น เว้น
แต่เป็ นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property
ทั้งหมด
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อัตราส่วนการลงทุน
ของกองทุน property ที่่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่
เป็ นหน่วยproperty ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
หน่วย private equity

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย private equity
ทัง้ หมดของกองทุน private equity

U

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
• ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (%)
รายการทีเ่ รียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
(ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 2.1400 ต่อปี )
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
(ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 0.0375 ต่อปี )
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
(ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 0.0642 ต่อปี )
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ไม่มี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.5640 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการขอมติผถู้ ือหน่วย / แก้ไขโครงการ ค่าใช้จา่ ยในการ
ดาเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการไม่ได้ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
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•

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซือ้ ขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 (ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5350 (ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 0.5350)
หมายเหตุ:
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน
• การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รบั การคา้ ประกันจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝากหรือหน่วยงานราชการ
ใด ๆ ทัง้ สิน้
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
และอาจไม่ได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาสั่งไว้
• การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้
• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ ลงทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ท่ที างเว็บไซต์ www.innotechasset.com
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิ ดอินโนเทค ทริกเกอร์ ฟั นด์ อีพี 4 ไม่ได้
ขึน้ อยู่กบั สถานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
• ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผูล้ งทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโน
เทค จากัด หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสีย งได้ โดยวิธีท่ีบริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ท่ีสานักงาน
ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.innotechasset.com
• ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเ้ มื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
โดยคานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผูล้ งทุนเอง
• ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
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• บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่ สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับ และดูแลการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วนให้เข้าใจก่อนซือ้ หน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อ มูล
เพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่บี ริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
• ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผูข้ ายหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตร
ประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ดว้ ย
• ในกรณีท่ผี ลู้ งทุนได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน รวมที่ได้รบั อนุมตั ิ
จากสานักงาน และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จั ดทาขึน้
โดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ข้อมูลนีร้ วบรวม ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
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